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O programa AGE - ACELERANDO GESTORES PARA ESCALAR 
do Amani Institute é um programa premiado pela Argidius 
Foundation e Aspen Network of Development Entrepreneurs 
- ANDE com o Talent Challenge, criado para desenvolver 
habilidades de liderança e gestão em seus gerentes

ONDE

São Paulo - Brasil

Para 10/15 ou mais participantes podemos executar o programa 
em qualquer cidade do Brasil*
*Condições específicas a serem definidas caso a caso com a gerência do programa.

QUANDO

Datas para 2020: 1° Semestre: 14 de maio a 30 de outubro

Por favor visite o nosso site para mais detalhes do programa.

Este programa dinâmico foi desenvolvido para gerentes de empresas como a sua e 
tem como objetivo atender a demanda de um treinamento específico para gerentes 
que possam implementar os aprendizados para crescer e escalar os negócios.

Após 2 anos de sucesso na África Oriental, o Amani Institute está trazendo o AGE 
para o Brasil. Como resultados já alcançados pelo programa, atualmente, uma 
em cada três empresas que participaram do programa continuam enviando outros 
gerentes para serem treinados, 95% dos participantes (e seus gestores diretos) 
relataram uma melhoria significativa em suas habilidades de liderança. E as mais 
de 50 empresas que participaram da edição da África Oriental tiveram um 
crescimento médio de mais de 20% e acessaram mais de 3 milhões de dólares
em financiamento de investimentos após participar do programa. Esperamos 
catalisar “retornos no investimento em treinamento” ainda maiores no Brasil 
nos próximos anos!



Para quem foi desenvolvido 
o programa?
Acelerando Gestores para Escalar é desenhado especificamente para gerentes de 
empresas pequenas, médias (PMEs) e empresas em crescimento em todo o Brasil. 
Transformamos os gerentes participantes em líderes de alto impacto.
Este programa é para sua organização se:

• Seu negócio é sustentável financeiramente e tem de 5 a 250 funcionários.
• Sua organização tem a ambição e o potencial de expandir-se 

significativamente nos próximos 1-3 anos.
• Você acredita que investir em seus gerentes é um fator chave de sucesso 

para expandir seus negócios. 
 

Quais são os benefícios do AGE
PARA O NEGÓCIO:
1. Sua equipe vai adquirir as habilidades de negócios e liderança para gerenciar 
a organização no presente e prepará-los para o futuro em que as mudanças 
acontecem cada vez mais rapidamente.
2. É uma solução eficiente de treinamento que não afasta seu gerente 
das atividades diárias do negócio.
3. É uma opção local para aprender as melhores práticas a partir da vanguarda 



do pensamento global de liderança e gestão, com preços adaptados  
ao mercado brasileiro.
4. É uma solução para os desafios de retenção de talentos, engajando os gerentes 
excelentes, em um cenário profissional que está em constante mudança.
5. É uma prova do compromisso assumido pela organização com 
o desenvolvimento de talentos.

PARA OS GERENTES PARTICIPANTES:
1. Desenvolvem habilidades essenciais de negócios e liderança, incluindo 
estratégia, pensamento sistêmico, inovação e desenvolvimento de equipes.
2. Participam de um programa com um currículo interativo e prático, criado para 
que apliquem suas novas habilidades no seu trabalho desde o primeiro momento.
3. Promovem a implementação de um projeto de inovação comercial que criará 
um impacto positivo direto no negócio.
4. Aumentam a sua redes de contatos no Brasil.

Estrutura do programa
Este programa de treinamento e desenvolvimento de pessoas de 5 meses inclui:

A. 5 MÓDULOS PRINCIPAIS EM  WORKSHOPS - CONSTRUA HABILIDADES 
E EXPERIÊNCIA
Os módulos em sala de aula, 2 dias por mês, abrangem habilidades gerenciais 
essenciais: estratégia, inovação, como motivar equipes, resolução de problemas, 
engajamento dos funcionários, oratória, etc.

B. O PROJETO DE INOVAÇÃO DE NEGÓCIOS - PARA APLICAR NO TRABALHO
Este é um projeto de inovação ou melhoria de negócios que os participantes 
implementam em suas organizações e apresentam no final do programa.

C. PRÁTICA DE LIDERANÇA PESSOAL
Esta é uma área de crescimento auto-identificada, na qual o gerente trabalhará 
para melhorar ainda mais as suas próprias habilidades durante e após o programa.

D. TREINAMENTO E APRENDIZAGEM EM PARES
Durante o programa, os participantes aprenderão com colegas de outras 
organizações, compartilhando idéias e melhores práticas entre funções e setores. 
Eles também receberão treinamento e suporte personalizado contínuos da equipe 
do Amani Institute.
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Seu negócio crescerá quando as pessoas que fazem 
parte dele crescerem! INSCRIÇÕES ABERTAS!
Para mais informações, por favor entre em contato com nosso time no 
inscricoes@amaniinstitute.org

Proposta
Graças ao apoio financeiro da Argidius Foundation, o Amani Institute pode oferecer 
este programa com um valor subsidiado e altamente competitivo na primeira turma 
de 2020. É importante observar que o custo do programa segundo seu valor 
de mercado é de 20.000 reais, enquanto o investimento atual para participar 
do programa é de R$ 7.500,00 por participante. É possível negociar descontos 
para organizações que tenham mais de um participante no programa.

O INVESTIMENTO PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA INCLUI:
• Cinco módulos em sala de aula (9 dias completos);
• Coffee breaks e lanches fornecidos durante os cinco módulos em sala de aula;
• Refeições, transporte e acomodação para o local externo como parte 
do módulo 1;
• Todos os materiais de apoio necessários para participar do programa.

Mais detalhes podem ser encontrados em nossa página web: 
https://amaniinstitute.org/pt/what-we-do/age-acelerando-gestores-para-escalar/

Por que fazer um programa 
do Amani institute?

O  Amani Institute está focado no desenvolvimento de profissionais que 
criam impacto social. Nossa experiência principal é desenvolver programas 
de aprendizado transformadores que ajudem as pessoas a desenvolver 
as habilidades e o networking necessários para passar para a próxima fase 
de suas carreiras, criando um impacto positivo para suas organizações.

Também desenvolvemos programas de treinamento personalizados para empresas, 
fundações, universidades e ONGs. Até o momento, atendemos mais de 80 clientes 
em 5 continentes, incluindo Vodafone, American Express, Deloitte, UNICEF, Oxfam, 
Santander e Itaú Unibanco. Nossa metodologia exclusiva contempla a aplicação 
imediata no trabalho dos conhecimentos e experiências adquiridos durante o programa.

Gerentes do programa AGE:
Flávia - flaviacerruti@amaniinstitute.org
Mariana - marianafreddi@amaniinstitute.org

+11 99871-4888www.amaniinstitute.org


